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1. Para fins desta Resolução Normativa serão utilizadas as seguintes
definições:
a) Os termos ostomias e estomias serão utilizados para o mesmo fim.
b) Pessoa com estomia é aquela que em decorrência de um
procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização do sistema
(digestório e/ou urinário), possui uma abertura artificial entre os
órgãos internos com o meio externo.
c) Estomia é um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização
do sistema digestório e/ou urinário, criando um orifício externo que
se chama estoma.
d) Estomias intestinais (colonostomia e ileostomia) são intervenções
cirúrgicas realizadas, tanto no cólon (intestino grosso) como no
intestino delgado e consiste na exteriorização de um segmento
intestinal, através da parede abdominal, criando assim uma abertura
artificial para a saída do conteúdo fecal.
e) Estomias urinárias ou derivações urinárias são uma abertura
abdominal para a criação de um trajeto de drenagem da urina. São
realizadas por diversos métodos cirúrgicos, com objetivo de preservar
a função renal.
f) Os equipamentos coletores para estomas intestinais e urinários
referem-se a bolsas de sistemas únicos ou compostos, descartáveis,
fixadas à pele, ao redor do estoma, e que visam a coletar os
efluentes, fezes ou urina, sendo de fundamental importância para o
processo de reabilitação biopsicossocial da pessoa estomizada. Os
equipamentos coletores para estomas intestinais e urinários são
constituídos basicamente de bolsa coletora, para recolhimento do
efluente, e de adesivos, para a fixação da bolsa à pele periestoma.
g) Os equipamentos adjuvantes de proteção e segurança para estomas
intestinais e urinários referem-se a barreiras protetoras de pele
necessários para pessoas com estomias.

Referência: Associação Brasileira Estomaterapia. Estomia, feridas e
incontinências - SOBEST. Definições operacionais das características dos
equipamentos e adjuvantes para estomias. Rev Estima 4(4): 40-3,
2006.
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2)

Para

solicitação

de

fornecimento

dos

equipamentos

coletores

e

adjuvantes, é necessário o relatório médico onde obrigatoriamente conste:
a doença de base que levou a confecção do estoma; tipo de cirurgia
realizada;

permanência

do

estoma:

temporário,

definitivo

ou

indeterminado; tipo da estomia: alça, terminal, duas bocas ou outras;
localização da região abdominal e do sistema digestório ou urinário: íleo,
cólon ascendente, transverso, descendente, sigmóide e/ou derivações
urinárias; data da realização do procedimento cirúrgico; quadro clínico
atual; definição dos equipamentos necessários, conforme o anexo II da
Portaria nº 400, SAS/MS, 2009.
3) Cabe à operadora de planos privados de assistência à saúde a definição
da distribuição dos equipamentos, a organização da orientação para o uso e
para o auto cuidado por meio de rede própria, credenciada, referenciada,
contratada ou mediante reembolso.
4) O profissional requisitante deve, quando assim solicitado pela operadora
de plano privado de assistência à saúde, justificar clinicamente a sua
indicação e oferecer pelo menos 03 (três) marcas de produtos de
fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas
junto à ANVISA, que atendam às características especificadas.
5)

De

acordo

com as

características

da

estomia,

será definido

o

equipamento coletor e adjuvante mais adequado para cada caso.
6) Para garantir o uso efetivo e adequado dos equipamentos coletores pode
ser necessário o uso de equipamentos adjuvantes, de acordo com o anexo
II da Portaria SAS/MS nº 400/2009 que Estabelece Diretrizes Nacionais
para a Atenção à Saúde das Pessoas Ostomizadas no âmbito do Sistema
Único de Saúde – SUS.
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Relação dos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e
segurança, conforme Portaria nº 400, SAS/MS, 2009.
1- BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA C/ ADESIVO MICROPOROSO
Descrição: bolsa fechada para estoma intestinal ou protetor de estomia,
plástico antiodor, transparente ou opaca, com filtro de carvão ativado, com
ou sem resina sintética ou mista (karaya), recortável ou pré-cortada, com
ou sem adesivo microporoso hipoalergênico (no máximo 60 por mês).
2 - BOLSA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROPORO DRENÁVEL
Descrição: bolsa drenável para estoma intestinal adulto, pediátrico ou
neonatal, plástico antiodor, transparente ou opaca, com ou sem a segunda
abertura, com ou sem filtro de carvão ativado, resina sintética ou mista
(karaya), recortável ou pré-cortada, com ou sem adesivo microporoso
hipoalergênico (no máximo 30 por mês).
3 - CONJUNTO DE PLACA E BOLSA P/ ESTOMIA INTESTINAL
Descrição: sistema compatível de bolsa e base adesiva para estoma
intestinal adulto ou pediátrico, bolsa drenável, fechada ou protetor de
estoma, plástico antiodor, transparente ou opaca, com ou sem filtro de
carvão ativado, base adesiva de resina sintética, recortável ou pré-cortada,
com ou sem adesivo microporoso hipoalergênico. (no máximo de 10 por
mês).
4 - BARREIRAS PROTETORAS DE PELE SINTÉTICA E/OU MISTA EM FORMA
DE PÓ / PASTA E/OU PLACA
Descrição: barreira protetora de pele, de resina sintética ou formadora de
película disponibilizada como 1 (um) tubo de pó ou 1 (um) tubo de pasta ou
20 (vinte anéis planos ou convexos ou 5 (cinco) tiras ou 15 (quinze) placas
10 x 10 cm ou 10 (dez) placas 15 x 15 cm ou 8 (oito) placas 20 x 20 cm ou
1 (um) frasco formador de película (1 tubo/frasco ou 1 kit por mês).
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5 - BOLSA COLETORA P/ UROSTOMIZADOS
Descrição: bolsa para estoma urinário adulto ou pediátrico, plástico
antiodor, transparente ou opaca, com sistema anti-refluxo e válvula de
drenagem, com oxido de zinco ou resina sintética, plana ou convexa,
recortável ou pré-cortada, com ou sem adesivo microporoso hipoalergênico.
(no máximo 30 por mês).
6 - COLETOR URINÁRIO DE PERNA OU DE CAMA
Descrição: coletor urinário de perna ou de cama, plástico antiodor, com
tubo para conexão em dispositivo coletor para estomas ou incontinência
urinária, com sistema anti-refluxo e válvula de drenagem. O coletor de
perna deverá conter cintas de fixação para pernas. (no máximo 4 por mês).
7 - CONJUNTO DE PLACA E BOLSA P/ UROSTOMIZADOS
Descrição: sistema compatível de duas peças (bolsa e base adesiva), para
estoma

urinário

adulto

ou

pediátrico,

bolsa

com

plástico

antiodor,

transparente ou opaca, sistema anti-refluxo e válvula de drenagem, base
adesiva de resina sintética, plana ou convexa, recortável ou pré-cortada,
com ou sem adesivo microporoso hipoalergênico. (no máximo de 15 por
mês).
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